רשומות

ספר החוקים
י"ב בתשרי התשפ"א

2861

 30בספטמבר 2020
עמוד

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)
(תיקון מס'  - 15הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש) ,התשפ"א46 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2020-
תיקונים עקיפים:
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חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים
(מענק עבודה) (תיקון מס'  - 15הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש),
התשפ"א*2020-
הוראת שעה

.1

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום י"ט בטבת התשפ"ד ( 31בדצמבר  ,)2023יקראו
את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק
עבודה) ,התשס"ח2007-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,כך:
()1

אחרי סעיף 6ג לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת למענק
לעובד בעד
עבודה בתקופת
ההתמודדות עם
נגיף הקורונה
ומקדמה

6ד.

(א) נוסף על האמור בסעיפים  2ו־ 4עד 6ג ,עובד הזכאי
למענק לפי הוראות הסעיפים האמורים (בסעיף זה  -מענק)
בעד חודש מהחודשים אפריל עד דצמבר בשנת המס ,2020
יהיה זכאי לתוספת למענק ,בעד כל חודש כאמור שבעדו היה
זכאי למענק (בסעיף זה  -תוספת למענק); תוספת למענק בעד
חודש מסוים תהיה בסכום המתקבל מהכפלת סכום המענק
בעד אותו חודש ב־ ,62%ובלבד שהסכום הכולל שישולם
לעובד לפי הוראות סעיף קטן זה בעד כל חודשי העבודה של
העובד בשנת  2020לא יפחת מ־ 1,000שקלים חדשים.
(ב)

( )1לעובד אשר היה זכאי למענק בעד עבודתו בשנת
המס  2019ישולם ,בעד כל חודש באותה שנת מס
שבעדו היה זכאי למענק ,סכום בגובה הסכום המתקבל
מהכפלת סכום המענק בעד אותו חודש ב־ ,25%ובלבד
שהסכום הכולל שישולם לפי הוראות פסקה זו בעד כל
חודשי העבודה של העובד בשנת  2019לא יפחת מ־500
שקלים חדשים.
( )2סכום המשולם לעובד לפי הוראות פסקה (,)1
יראו אותו כמקדמה על חשבון התוספת למענק (בסעיף
זה  -מקדמה) ויחולו לעניין המקדמה ,בכפוף להוראות
פסקה ( )3וסעיפים קטנים (ג) ו–(ד) ,הוראות פרק זה
החלות לעניין המענק ,בשינויים המחויבים.
( )3המקדמה תשולם לא יאוחר מיום י"ב בתשרי
התשפ"א ( 30בספטמבר  ,)2020או עד תום  30ימים
מהיום שבו נקבעה זכאותו של העובד למענק בעד
עבודתו בשנת המס  ,2019לפי המאוחר.

(ג) עובד אשר זכאי לתוספת למענק ושולמה לו מקדמה,
יופחת סכום המקדמה ששולם לו מהסכום הכולל של
התוספת למענק שלה הוא זכאי ,לפי הוראות סעיף קטן (א)
(להלן  -סכום התוספת הכולל) ,ובלבד שהסכום שיופחת
כאמור לא יעלה על סכום התוספת הכולל.

*
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התקבל בכנסת ביום י"ב בתשרי התשפ"א ( 30בספטמבר [ )2020בישיבה שהחלה ביום י"א בתשרי התשפ"א (29
בספטמבר  ;])2020הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,1360 -מיום כ"ה באלול התש"ף
( 14בספטמבר  ,)2020עמ' .682
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זכאי לתוספת למענק,
למענק,
לתוספתואינו
זכאי מקדמה
ששולמה לו
מקדמה ואינו
(ד)לו עובד
(ד) עובד ששולמה
המקדמה.את סכום המקדמה.
להשיב בשל כך
את סכום
יידרש
בשל כך
לא יידרש להשיב לא
(ה)

מקדמהלא תשולם מקדמה
תשולם קטן (ב),
האמור בסעיף
אף (ב) ,לא
עלקטן
בסעיף
האמור()1
( )1על אף (ה)
לפי אותו סעיף קטן -
לפי אותו סעיף קטן -
הוראותאבטלה לפי הוראות
זכאי לדמי
אבטלה לפי
למי שהיה
(א)לדמי
(א) למי שהיה זכאי
הלאומי ,בעד כל אחד
כל אחד
הביטוח
לחוק בעד
הלאומי,
פרק ז'
פרק ז' לחוק הביטוח
 ,2020במלואו ,לרבות
לרבות
עד יולי
במלואו,
,2020אפריל
מהחודשים
מהחודשים אפריל עד יולי
אבטלה כאמור בעד
בעד
לדמי
כאמור
אבטלהזכאי
שלא היה
מי שלא היה זכאימילדמי
סעיףבשל הוראות סעיף
התקופה רק
בשל הוראות
מלוארקאותה
מלוא אותה התקופה
האמורהשבתקופה האמורה
ולמעט מי
שבתקופה
לחוק האמור,
ולמעט מי
 172לחוק האמור172 ,
או ממשלח יד כאמור
כאמור
מעבודה
ממשלח יד
אוהכנסה
מעבודה לו
הייתה לו הכנסה הייתה
שנוכתה מדמי האבטלה
האבטלה
מדמיחוק
שנוכתהלאותו
בסעיף 176
בסעיף  176לאותו חוק
סעיף;הוראות אותו סעיף;
לו לפי
אותו
המגיעים
המגיעים לו לפי הוראות
התביעה לקבלת מענק לפי
מענק לפי
לקבלתאת
התביעהשהגיש
(ב) למי
(ב) למי שהגיש את
יוםהמס  ,2019אחרי יום
בשנת
עבודתואחרי
המס ,2019
בשנתבעד
פרק זה בעד עבודתופרק זה
 31( .)2020בדצמבר .)2020
התשפ"א
בדצמבר
(31בטבת
ט"ז בטבת התשפ"אט"ז
מהמוסד לביטוח לאומי
לדרוש לאומי
רשאילביטוח
מהמוסד
המנהל
( )2המנהל רשאי()2לדרוש
התקיימות התנאי האמור
התנאי האמור
התקיימותבדיקת
מידע לצורך
מידע לצורך בדיקת
אליוזומידע לפי פסקה זו
פסקה
שהגיע
מידע לפי
אליו אדם
שהגיע(()1א);
בפסקה (()1א); אדםבפסקה
לבדיקת התקיימות התנאי
התקיימות התנאי
שימוש אלא
לבדיקת
יעשה בו
לאאלא
לא יעשה בו שימוש
בו .עם תום הצורך בו.
יימחק
הצורך
המידע
האמור;תום
האמור; המידע יימחק עם

הכנסתעובד שקיבל הכנסת
שקיבל ו־6ב,
בסעיפים 2 ,1
ו־6ב ,עובד
האמור
בסעיפיםאף2 ,1
(ו) על אף האמור(ו) על
להגדרה "קרוב" בסעיף 88
בסעיף 88
בפסקה ()1
להגדרה "קרוב"
מקרובו()1כהגדרתו
עבודהבפסקה
עבודה מקרובו כהגדרתו
אפריל מהחודשים אפריל
כל חודש
מהחודשים
למענק בעד
חודש
יהיהכלזכאי
לפקודה,בעד
לפקודה ,יהיה זכאי למענק
שהיה 62%מהמענק שהיה
בשיעור של
מהמענק
,2020
המס62%
בשיעור של
דצמבר בשנת
המס ,2020
עד דצמבר בשנת עד
קיבל את שכר העבודה
העבודה
אילולא
אלה,שכר
קיבל את
חודשים
אילולא
אלה,בעד
זכאי לו
זכאי לו בעד חודשים
מקרובו;".
מקרובו;".
לגביהמחויבים ,גם לגבי
בשינויים
המחויבים ,גם
בשינויים 6ד יחולו,
"הוראות סעיף
יבואיחולו,
סעיף 6ד
"הוראותבסופו
יבוא(17ב)(,)1
בסעיף
( )2בסעיף (17ב)()2(,)1בסופו
עצמאי".
עצמאי".
התש"ף2020-2
התכנית
תיקון חוק
התכנית,
שעה),תיקון חוק 
התש"ף2020-,2
(הוראת

החדש)
הקורונהשעה),
(נגיף(הוראת
החדש)
כלכלי
הקורונה
(נגיףלסיוע
התכנית
כלכלי
בחוק
 .2לסיוע
התכנית
בחוק
.2
לסיוע כלכלי (נגיף
לסיוע כלכלי (נגיף
יבוא:
(ב)
משנה
פסקת
יבוא:
אחרי
(ב)
משנה
,)2(8
בסעיף
פסקת
אחרי
,)2(8
בסעיף
הקורונה החדש)
הקורונה החדש)

שעה) -
שעה) -
עולה
(הוראת אינו
2019
לשנת
עולה
עסקאותיו
 2019אינו
שמחזור
עוסקלשנת
עסקאותיו
(א) ,לגבי
שמחזור
עוסקמשנה
בפסקת
האמורלגבי
משנה (א),
על אף
בפסקת
על אף האמור "(ג)
(הוראת"(ג)
מס' 2
מס' 2
תקופת הזכאות האמורה
האמורה
לעניין
הזכאות
תקופתמשנה,
לעניין פסקת
משנה ,אותה
יקראו את
פסקת
חדשים,
שקליםאותה
יקראו את
חדשים,אלף
על  300אלף שקלים על 300
" "40%""."25%יבוא ""."25%
יבואשבמקום
" "40%כך
שבסעיף ,7
שבמקום
הזכאות"
"תקופת ,7כך
להגדרהשבסעיף
הזכאות"
"תקופת()1
בפסקה ( )1להגדרה בפסקה

2
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תיקון חוק התכנית
לסיוע כלכלי (נגיף
הקורונה החדש -
מענק חד־פעמי)
(הוראת שעה
ותיקוני חקיקה)

.3

בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש  -מענק חד־פעמי) (הוראת שעה
ותיקוני חקיקה) ,התש"ף2020-( 3להלן  -חוק מענק חד־פעמי) ,בסעיף (5א)( ,)2בסופו יבוא
"למעט אם היה זכאי בעד חודש יולי  2020לגמלה או לתשלום מהמפורטים בפסקאות
( )1עד ( )5לסעיף (4א);".

תחילה

.4

תחילתו של סעיף (5א)( )2לחוק מענק חד־פעמי ,כנוסחו בחוק זה ,ביום תחילתו של חוק
מענק חד־פעמי.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

3

י ש ר אל כ ץ
שר האוצר

י ר יב ל ו י ן
יושב ראש הכנסת
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